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Beste Desselaar,

Graag willen wij u namens het bestuur van N-VA 
Dessel een veilig,  gezond en vredevol nieuw jaar 
wensen. In Dessel zal 2023 een echt feestjaar worden, 
de festiviteiten rond 750 jaar Dessel kunnen eindelijk 
verder van start gaan. Er is al  wel wat gepasseerd 
met de lichtjeswandeling van Ferm en bijhorende 
startviering met fanfare De Eendracht, de concertmis 
met Vocarde, La Muze en PerNoot, de lancering van 
een geocache vanuit de gemeente, een tentoonstelling 
van Desselina, een nostalgiewandeling van de VVV 
(en misschien vergeten we nu nog wel iets),  maar 
op de apotheose van het feestjaar hebben we even 
moeten wachten. Als hoogtepunt kan u in mei 
komen genieten van het massaspektakel Wettewa, 
dat zal plaatsvinden in een grandioze theatertent 
achter Tabloo. Het zal een uniek totaalspektakel 
zijn dat u meeneemt doorheen 750 jaar Dessels 
leven. Als Desselaar mag u dit zeker niet missen. 
Vele acteurs, f iguranten, muzikanten, zangers, 
dansers en vrijwilligers werken hieraan mee om 
een onvergetelijk stuk neer te zetten. Uniek in onze 
Desselse geschiedenis,  een spektakel voor en door 
Desselaars.  Het wordt echt iets om naar uit te kijken, 
maar er is meer… 

2023 brengt ook op gemeentelijke vlak weer 
enkele nieuwe projecten of de afronding van reeds 
gestarte werken. Zo zal in de loop van het voorjaar 
de off iciële eerste steenlegging van de nieuwe 
gymhal gebeuren. In de Lorzestraat zijn ze al goed 
gevorderd en deze werken kunnen hopelijk in de 
zomer afgewerkt worden. In Scholeke Brasel zijn de 
werken voor het Lokaal Dienstencentrum ook volop 
bezig. Dit centrum, waar onze senioren en andere 
Desselaars met een zorgvraag meer dan welkom zijn, 
zal in de loop van 2023 zijn deuren openen. 

Ook wat vrije tijd betreft,  ziet het er veelbelovend 
uit.  De vrijetijdskalender staat weer mooi gevuld, 
de UiTPAS wordt in januari gelanceerd en onze 
Desselse skaters kunnen voortaan korting krijgen 
op een 10-beurtenkaart van het indoor skatepark in 
Retie,  net zoals we al jarenlang korting geven op de 
zwemtickets.  Na de jaarwisseling is het ook altijd 
lonken naar het lenteweer. De beweegroutes en alle 
wandel- en f ietsroutes liggen dan weer te wachten 
op de sportieve Desselaars.  De supersportievelingen 
worden in februari door onze sportraad weer in de 
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bloemetjes gezet tijdens de Sportlaureatenhuldiging 
in Tabloo. In deze mooie podiumzaal zullen de 
leden van de cultuurraad enkele weken daarvoor 
getrakteerd worden op een geanimeerde avond 
met Zaki.  Op die manier kunnen onze culturele 
verenigingen op een ontspannen manier elkaar 
ontmoeten en hun netwerk vergroten. 

En ook jaarlijkse projecten zoals kermissen, de 
babyboomplantdag, de picknick aan de SAS4-
toren, … en nodige werkzaamheden (wegenwerken, 
rioleringswerken, verledding van de straatverlichting, 
…) zullen dit jaar weer de revue passeren. Te veel om 
hier al lemaal op te noemen. 

Het zal niet altijd peis en vree zijn of naar ieders 
goesting, maar eigenlijk is het toch f ijn vertoeven in 
Dessel,  vindt u niet? Na 750 jaar zijn we nog steeds 
met trots een natuurlijk veelzijdig dorp! 

Vlaamse groeten

Ellen Verhoeven
voorzitter N-VA Dessel

Foto: Met twee jaar vertraging zal de apotheose van het feestjaar 
rond 750 jaar Dessel in mei eigenlijk kunnen doorgaan. 
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Foto: Serge zet zich als vrijwilliger graag in 
voor de Desselse gemeenschap.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIESerge Sips aan het woord...
De wondere wereld van de vrijwilliger
Er worden in onze mooie gemeente fantastisch veel activiteiten 
georganiseerd. Vele van deze activiteiten zouden niet kunnen 
plaatsvinden zonder de vele vrijwilligers die achter deze organisaties 
staan en hier veel t ijd en moeite in steken. Omdat vrijwilligers 
al lerhanden zo hard werken, wil ik ze nog eens in de schijnwerper 
zetten want dat moet niet enkel en alleen met de dag van de vrijwilliger 
gebeuren.

Elke vorm van vrijwilligerswerk heeft zijn charmes. Ikzelf ben tien jaar 
leiding geweest in het JRK (Jeugd Rode Kruis) Retie-Dessel.  Ik steek 
nu nog steeds mee de handen uit de mouwen op hun spaghettidag en 
tijdens hun kamp. Het lijkt soms wel evident om leiding te zijn bij  een 
jeugdbeweging want van buitenaf lijkt het wel alsof er enkel spelletjes 
hoeven gespeeld te worden met de leden, maar daarnaast zijn er toch 
ook vele woensdagnamiddagen gespendeerd aan het poetsen van de 
lokalen of het opruimen van de container. Ook zijn verschil lende 
bijeenkomsten en talloze avonden bezet om leuke en originele spellen 
te voorzien en te bedenken voor op kamp of doorheen het jaar. Soms 
leiden die tot een mooi resultaat en soms ook totaal niet.  Kortom, 
leiding zijn op de jeugdbeweging vraagt ook wel wat werk buiten die 
ene dag in het weekend wat spelletjes spelen.
Andere vrijwilligersorganisaties doen natuurlijk ook fantastisch 
werk. Zo sta ik als helpende hand ook paraat bij  de activiteiten van 
CC Toendra, toch indien nodig alleszins. Zij  voorzien het culturele 
programma in o.a.  Tabloo en willen met ‘Oan de Voart’  nieuw 
beginnend talent de kans bieden om op te treden voor een groot 
publiek. Aan zo’n initiatief bied ik graag de ondersteuning achter de 
vestiaire, als ontvanger of achter de bar. 
Daarnaast ben ik sinds enkele jaren vrijwilliger bij  Jong N-VA Dessel, 
waarvan ik ondertussen voorzitter ben. Op die manier ben ik ook 
binnengestroomd bij het bestuur van N-VA Dessel.  Met de vele tal loze 
activiteiten hebben ik en de andere vrijwilligers met momenten de 
handen vol,  maar daar kiezen we natuurlijk zelf voor en daar ben ik wel 
voor te vinden. Het geeft voldoening.
Ik ben ontelbaar veel andere soorten vrijwilligers vergeten te 
vermelden, zoals bijvoorbeeld de mensen van de hulpdiensten op 
festivals en activiteiten, ouders in de ouderraad, mensen die helpen op 
eetfestijnen van hun vereniging, mensen die minder mobiele mensen 
helpen en veel meer. Aan al deze mensen, vrijwilligers wil ik toch zeker 
zeggen: “Bedankt om Dessel wat mooier te maken met jullie inzet”.

Te veel regeringen
Er zijn te veel regeringen in dit 
land. We horen dat regelmatig 
zeggen. En ja,  wij vinden dat ook. 
Voor ons volstaat de Vlaamse. 
En dat die Vlaamse regering het 
zuinig doet,  is duidelijk. Niet 
al leen haar begroting is op orde, 
als enige in dit land trouwens. 
Ze doet het ook met minder 
personeel,  minder ministers en 
minder kabinetsmedewerkers. 

Even een vergelijking:
De Vlaamse Regering, bevoegd 
voor het Vlaams Gewest én de 
Vlaamse Gemeenschap, telt  9 
ministers,  terwijl  ze er 11 zou 
mogen tellen en werkt met 219 
kabinetsmedewerkers.
De Waalse Gewestregering 
en de regering voor de 
Franse gemeenschap (ja,  zij 
hebben twee regeringen waar 
Vlaanderen er één heeft) tel len 
samen 13 ministers (vier meer 
dan de Vlaamse) en laten 
zich ondersteunen door 777 
kabinetsmedewerkers. 
De Brusselse Gewestregering 
spant wel de kroon in verhouding 
tot de bevolking: 8 ministers en 
411 cabinettards. 
De Belgische regering 
tenslotte:  15 ministers en 5 
staatssecretarissen met 794 
medewerkers.
Aan u om te oordelen waar er te 
veel zijn…Foto: De Vlaamse regering springt het meest spaarzaam om met het aantal ministers en 

kabinetsmedewerkers (aantal personen per kabinet per regering). 
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N-VA Dessel in actie
In november trokken we met het bestuur op pad 
voor een heuse teambuilding, verkleedkledij 
incluis.  Half december deden we onze 
traditionele kerstactie op de donderdagmarkt. 
Enkele bestuursleden deelden er kaarsjes met 
een f ijne boodschap uit.  Ook de innerlijke mens 
kon er versterkt worden met een lekker glaasje 
jenever of warme chocomelk.

Vlaanderen houdt België recht.
Maar houdt België u recht?
Om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen 
zouden 80 % van de mensen in hun beroepsjaren aan het 
werk moeten. Vlaanderen f lirt met de 75 %. Wallonië en 
Brussel blijven steken onder de 65 %… 
Wat zijn die uitdagingen? De pensioenen bijvoorbeeld en 
de kost van de vergrijzing. De sociale overheidsuitgaven 
bedragen nu 26 % van het bbp. We gaan crescendo naar 
29 %. Weet dat 1 % goed is voor meer dan 5 miljard Euro 
extra kost.  Ondertussen stijgen de energiekosten en sluit 
België onze kerncentrales.
Onze overheidsuitgaven zijn na Frankrijk de hoogste 
van Europa. En wat de begroting betreft de slechtste van 
Europa. Ja,  het tij  kan worden gekeerd. Maar veel t ijd 
hebben we niet meer. 

Gemeenteraad schrijft minister 
aan
Er bestaat in dit land al lang een afschakelplan 
dat in werking zou treden bij  eventuele 
stroomtekorten. Nog nooit is het risico op 
stroomtekorten zo groot geweest als de komende 
winters.  De Vivaldi-regering, één van de 
slechtste federale regeringen die dit land ooit 
gekend heeft,  houdt vast aan de kernuitstap. 
Daarnaast hebben de Fransen (van wie wij vaak 
stroom uit kernenergie importeren) zelf ook 
hun stroom nodig en hebben ze bovendien nog 
problemen met hun eigen kerncentrales.  De 
gasvoorziening naar Europa staat ook onder 
druk. Dit afschakelplan bestaat uit 8 schijven 
die zullen worden afgeschakeld in geval van 
stroomtekorten, van schijf  8 richting schijf  1. 
Dessel werd ingedeeld in schijf  7 en zou dus als 
tweede schijf  mee worden afgeschakeld. 
Het is om die reden dat N-VA-raadslid Pieter-Jan 
Gys op de gemeenteraad van december hierover 
een extra puntje liet agenderen. Hij schreef een 
modelbrief die de gemeente zal versturen aan 
minister van Energie, Tinne Van der Straeten. In 
die brief wordt beschreven dat het schandalig is 
dat de gemeente, die al het laag- en middelactief 
kortlevend afval in dit land bergt,  in schijf  7 is 
ingedeeld die als tweede wordt afgeschakeld. 
Onze Desselse gemeenschap neemt door de 
berging een enorme verantwoordelijkheid op 
zich ten aanzien van de ganse bevolking van 
dit land. Het is daarom dat wij in die brief de 
minister vragen de positie van onze gemeente te 
herbekijken. De brief werd op de gemeenteraad 
goedgekeurd en unaniem ondertekend door alle 
raadsleden.
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Foto: Deze twee slides uit de voorstelling BDW on tour geven de slechte 
situatie België weer.

Foto: Dessel zit net als 67 andere gemeentes opgedeeld in schijf 
7 en zit daardoor in de tweede beurt in het afschakelplan.
(bron: VRT)
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Rond de vuurkorf 2022
Naar goede gewoonte verzamelden we op 10 
december, enkele dagen voor de kerstvakantie, 
rond de Vuurkorf om in de sfeer van de 
kerstdagen te komen. Het werd alweer een heel 
gezellige avond. We babbelden bij  met een 
jenevertje,  een pintje,  iets warms of iets fris in 
de hand en we konden ons verwarmen aan het 
vuur. We hopen dat jullie al lemaal geweldige 
feestdagen hebben mogen beleven en ondanks 
alle miserie in de wereld wensen we jullie toch 
een gelukkig nieuwjaar vol voorspoed en een 
goede gezondheid!

Foto: Het was gezelligheid troef rond de vuurkorf van Jong N-VA Dessel.

Jong N-VA Dessel denkt aan het 
welzijn van onze oren 
Hoe vaak moet je op café naar elkaar roepen om boven de 
muziek uit te komen? Hoe vaak kan je gewoon meeluisteren 
met de oortjes van de persoon naast je op de trein? Hoe 
vaak tuiten je oren nog na een stevig nachtje fuiven? 
Gehoorschade kan iedereen overkomen. Bescherming van je 
oren met op maat gemaakte oordoppen is daarom essentieel. 
Zij  zijn de beste garantie op een leven lang festival-, 
feest- en fuifplezier.  Ze passen perfect in je oren, dempen 
het geluid zonder het te vervormen én bieden volledige 
bescherming.

In 2018 organiseerde Jong N-VA Dessel voor de eerste 
maal een groepsaankoop voor oordoppen op maat in 
samenwerking met Variphone, marktleider in deze sector. 
Dit jaar zet Jong N-VA opnieuw haar schouders onder deze 
actie.  Een paar oordoppen kost al snel € 150. Voor jongeren 
is dit een stevige greep uit hun budget.  Om zoveel mogelijk 
jonge – en natuurlijk ook oudere – Desselaars te bereiken, 
dienden we een dossier in bij  het Lokaal Fonds tijdens de 
oproep 'Projecten die bijdragen aan de gezondheid, zorg 
of welzijn in Dessel '  van 2022. Op deze manier willen we 
de kostprijs zo laag mogelijk houden. Dit dossier werd 
goedgekeurd, waardoor de op maat gemaakte oordoppen 
aan zeer democratische prijzen kunnen aangekocht worden. 
Dankzij een korting van Variphone en de tussenkomst 
van het Lokaal fonds worden de oordoppen voor € 63,45 
aangeboden i.p.v. € 151,25. 
Jij  bent toch ook ingeschreven?
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Foto: bron Vlaamse Volksbeweging (www.vvb.vlaanderen)


